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ד ראש־הממשלד״ לתפקיד המועמד י ו  ד
ריון, ־גו סו להפגנות לאחרונה שהורגל בן

ה בשבוע מאוד נבוך היה סביבו, ערות
 בירושלים הנשיא לבית בא כאשר אחרון•

ממ להרכיב ההוראה את מידיו לקבל כדי
 נוכח לא עתונאי שאף מכך הופתע שלי״

 נכלאו שהעתונאים ידע לא הוא במקום•
 הוצאו הנשיא, בית מחדרי באחד בואו סרס
 ביג׳י של הנמוכה שקומתו אחרי רק משם

 הנשיא. לישכת דלתות מאחורי נעלמה
 מזכירו העתונאים את שאל הייתם?* ״איפה

ק ביג׳י, של ה צ ץ. י ב ב אותנו ,סגרו נ
 מטעמי כנראה העתונאים, התלוננו חדר׳״

ה נבון, חייך בסחון?״ .מטעמי בטחון.״ .
 אתרי . . . אתכם?״ לתקוף מישהו רצה אם

 ■ולה רעייתו, גם למקום הגיעה ביג׳י
, ן ו רי גו ך  ראשיה־ משרד מנהל בלודית ב

י ממשלה, ד לק. ת  רוצים אתם .מה קו
 ״לדבר העתונאימ על •ולה התרעמה פה?״

 .איזה מהם. אחד השיב הממשלה,״ ראש עם
 יש ממשלה׳ ראש שום אין ממשלה, ראש

 החוק לפי .אבל סולד״ קראה בן־גוריון!״
 אחד לה הסביר הממשלה!״ ראש עדיין הוא

 קובעת אני — חוק! חוק! ״חוק! הנוכחים.
 פולה. סיימה לא!״ או ממשלה ראש הוא אם

 הנשיא מלישכת בצאתו ביג׳י רואיין לבסוף
 אשת היתד, מפולה, מאושרת פחות . • .

לין דומה. שם בעלת אחר, ממשלה ראש  פו
ה, ב מ מו  הקונגואי הממשלה ראש אשת לו

 בחוצות בפומבי בעלה על התאבלה שנרצח,
 גזזה בגדיה, את קרעה היא ליאופולדוויל.

ו מעליה נעליה את השליכה שערר. את
 אגב, העיר. ברחובות חשופת־חזה צעדה
הק אותו לומומבה, של משירו אחד פסוק
 בתפקידו עדיין שכיהן בעת לאשתו דיש

 גם ואולי תהילה, זכות לך .גם אומר:
 נעימה לא הפתעה . . . האבלים.״ קינת

ה מחלקת לראש לאחרונה נגרמה במיוחד
ן היהודית, הסוכנות של התיישבות ענ  ר

ץ.  דרכנו מספרו, אחד טופס שלח רענן ויי
ברי ממשלת לראש ובחקלאות, בהתיישבות

ארדלד טניה׳ לן. ה מי ק שבו כעבור מ
 בצירוף חזרה הספר את קיבל מספר עות

״ה הבריטי: הממשלה ראש משרד הערת
 . הממשלה״ ראש את מעניין אינו הספד

★ ★ ★
אוסף אלמוג•

ה תנועת מטעם משלחת נפגשה כאשר
ה שר עם הדמוקראסיה למען סטודנטים

לשכ כדי שפירא, חיים משה פנים׳
תצ לא הלאומית הדתית שהמפלגה נעו

ה פנה בן־גוריון, בראשות לממשלה טרף
 הייתם ״איפה בתרעומת: הסטודנטים אל שר

 בגן,״ ״היינו טהראן?״ ילדי פרשת בשעת
. . לביב יגאל הסטודנט לו השיב הת .

 נגד בישראל המשאות מובילי של מרמרותם
 אותם שהביאה כלפיהם, הממשלה מדיניות
 תל־אביב בחוצות משאיותיהם עם להפגין

 בין לדבריהם׳ נובעת האחרון, שישי ביום
 לעצם השלטונות של מיחסם גם השאר,

 של ההפעול ועד אנשי מספרים המיקצוע.
 משה בא .כאשר המשאיות: נהגי ארגון
 שאלו בנחלת־יצחק, הרפתות את לחסל דיין
 לכם .ניתן נעשה?״ ״מה הרפתנים: אותו

. השר השיב למשאיות!״ רישיונות .  רק .
 משמעות את ברורות לקבוע יוכל פסיכולוג
 אלמוגי יוסף מפא״י, מזכיר של תחביבו

אל התפאר לאחרונה מציתים. איסוף —
 במיוחד שיוצר חדיש במצית בכנסת מוגי

 העתונאים: אחד לו אמר מקטרות. להצתת
 מציתים יש עכשיו מיושנת. המצאה .זו

 ״אני אלמוגי: לו השיב מדליפים.״ גם שהם
מצי שהם מדליפים רק עתה לעתה מכיר
. תים״ . ה כל את לאסוף שגמר אחרי .
המגבית, למלן אמריקה יהודי של כסף

 לפני לישראל. לחזור מגופי לידי החליט
 שני עוד לעשות דידי הספיק לדרך, צאתו

 כאשר היתה ההצגה והצגה. מסיבה דברים:
 בו היסטורי רגע אירגן המילוזה מיפעל
 כתב־היד את יורים ליאון הסופר הקדיש

 אכסודוס הספר של והיחיד האמיתי המקורי
 הארי שגם מובן מרומאן• לספרית -

 מאחר דידי. וגם — במקום נכח מרומאן
 הוא במקום׳ היחיד הישראלי היה שדידי
 בן־כנען כארי המילוזה אנשי על־ידי הוצג

 לעומת המסיבה, הספר. מתוך המקורי,
 המושבה אשר מסיבת־סרידה, היתד. זאת,

 הג- וכך לדידי. ערכה בניו־יורק הישראלית
 .ידידינו ההיסטוריה: למען דידי אותה ציח

 מאיתנו נפרדו נוה־ירק, העיר מן הירודים
 . . . מפוארת״ (אורגיה) השכבה במסיבת
 שייקח הוא מארה״ב שיבוא אתר ישראלי

 בארגונו פנטומימה בהצגות שיופיע אופיר,
 רצה פשנל דשא. (״פשנל") אברהם של

 בחו״ל, ישראלים כוכבים של הצגה לערוך
 דכיא אריק את הדודאים, את גם הזמין
 להתפנות. היה יכול שייקר, רק אולם ועוד.

★ ★ ★
■גורש קליאוט

ה למישמרת השבוע נוסף חדש כוכב
 העתונאי הישראליים: המשוררים של צעירה

 מרצח מאוד הושפע הוא שמגר. שלמה
 לומוכד פאטרים קונגו, ממשלת ראש
 שראה שיר זה מאורע לכבוד חיבר כה,
אח ידיעות של השבת מוסף דפי על אור

 אז ״הסכינים השיר: מתוך קטעים רונות.
 זזה / נשחטו, חיש ועוזריו הוא / נשלפו

 הפאטריוטי. פאטריס של / האידיוטי סופו
 ■אין — מנש שעל / ידע שלא בזה חטאו
 ואת / לקשקש רק מספיק לא / מזינה

. לגרש הבלגים .  הקונגים,/ ימשיכו כן אם .
 מכל אז כי / רוצים) לטרוף זה את (זה

.הקטן צ׳ומגה רק ישאר / הגן ילדי . . 
 בזמנו, החליטה, החיפאית העתונאים אגודת

 בין והצפון• חיפה עתונאי של ספר להוציא
מוד הוזמנו הספר, להוצאת ההכנות שאר
 חיפה. עירית כולל שונים, ממיפעלים עות

 היה העיריה מועצת של האחרונה בישיבה
 כספית תמיכה היום: סדר על הסעיפים אחד
ה העתונאים אגודת לספר ל״י 250 בסך

 חייך חושי, אבא העיר, ראש חיפאית.
 אחד. פה התמיכה אושרה כאשר בסיפוק

 ביסלר, החיפאית האגודה כי ידע לא הוא
 הספר. את להוציא תוכניתה את בינתיים

 העתו־ אגודת מזכיר רון, משה לכך גרם
 כפר שנה מדי המוציאה התל־אביבית, נאים

 החיפאי בספר ראה רון משלה: עתונאים
 העמונאים על איים בלתי־הוגנת, תחרות

 תל־ עתונאי עם קשרים בניתוק החיפאים
 רון משה חזה יותר רבה נחת . . . אביב

ל השבוע הנישאת רון, שולמית מבתו,
 בר־שבע, הבאר־שבעי מועדון־הלילה בעל

 לפני ניפגשו השניים קראום. שמואל
 הפגישה בליל וכבר בתל־אביב, שנה חצי

 תחילה להינשא. החליטו שלהם הראשון
 הפך לבסוף בצחוק: הנשואין על דיברו
 ה־ לחתונה יבואו מתל־אביב לרציני. הדבר

ה השייכים מבאר־שבע ואילו עתונאים,
מפ ונמצא הרבה שרצה אחד . . . בדואים

 המנהל קליאוט, זלמן לאחרונה היד, סיד,
 תל־ מכבי של הכדורגל אגודת של הסכני
 אגודתי חשבון על שסם קליאוט, אביב.
 לחפש כדי באירופה ימים ארבעה במשך
ההוצ בתשלום הסתפק לא לקבוצה, מאמן
 120 ארצה, בחזרו מקבוצתו, תבע אות,

ב ימים. ארבעה במשך דמי־בילוי דולאר
ל להנהלה חבריו החליטו כך על תגובה
 האגודה בהנהלת תפקידיו מכל אותו שחרר
.ליכר אברהם את טכני כמנהל ומינו . . 
 הפסל השבוע סתר ביותר מקורית בדרך
המרתפים״. כ״איש הידוע בףיעקב, איזי

בעלה על מתאבלת לומומכה פולין
אבל קינות גם תהילה, גס

 למועדון־ הנכון השם מציאת בעיית את
 על להיפתח העומד שלו, החדש הלילה

לונ לכיכר מתחת תל־אביב, של שפת־ימה
 המועדון, תיקרת בצביעת עסק איזי דון.

ל הזוחל גדול בעכביש לפתע כשהבחין
 דלי את מידו השמיט בהלה מרוב עברו.
ה מבעלי אחד בייגל, באריה שפגע הצבע
 לקרוא איזי החליט זה מאורע לזכר מקום.

 בן־מגחם, רינה . . . העכביש למועדונו:
 ספרה בזכות שעברה בשנה שהתפרסמה

 וההומו־ הלסביות בר,וזי העוסק הדווקאים,
 סערר. לעורר עומדת בישראל, סכסואלים
העו הצלע, ספרה הגורם: חדשה. ספרותית

 חלפרין רפאל . , . בקרוב לצאת מד
 בניו-יורק הישראלים בפי לאחרונה זכה

 גרמה האידיש״. בשפת ישראל ״מר לכינוי:
 הפוסולא- הטלביזיה בתוכנית הופעתו לכך
 ד,לפריו׳ את שראיין הקריין, .5 שאנל רית

ד,לפריו אולם — עברית לדבר בו הפציר

 . . . אידיש שידבר כך על ועמד התעקש
 דורן* גילדה הבלונדית, נערת־הזוהר

 בית־המשפט. לאולמי השבוע חזרה סולל,
 על לצוות מבית־הדין שביקשה בעת זר, היד,

 דמי־ את להגדיל סולל, י עמיה בעלה,
 את שיקבלו עד לד״ משלם שהוא המזונות

 600ל־ — לחודש ל״י 400 של מסכום הגט,
 כה לסכום דרישתה את גילדה נימקה ל״י.

 למסיבות ומוזמנת נערת־חברד, ״אני גבוה:
 אוג* האמריקאי, השגריר גם דיפלומאטיות.

 השופט לה העיר אותי.״ מזמין ריר, דן
שג ״אבל כבר.״ נסע ״ריר : לאם יום(?
פרק הסביר נשארו׳״ וליבריה גאנה רירי

 דמי־מזונו־ להגדלת זכתה לא גילדה ליטה.
 להקת לכוכבת היה מזל יותר . . . חיה

 — בישראל המופיעה הפרברים, סיפור
ה הצעיר עם התיידדה היא קנדה. ג׳אן

הת איש של בנו זידאב, אבי ישראלי,
ל עומדת זיו־אב, יצחק האיכרים אחדות

 . . . הלהקה של סיוריה בתום לו הינשא
במז הקאמרי משחקני כמה הבחינו כאשר
 כשהיא כהן, רחל׳ה תיאסרונם, כירת

 ביפו, צרפתי מינזר של בפתחו ניכנסת
 הדקה שרחל׳ה הסיכוי חרדה. אותם אחוד,

 עד ביותר. אותם הלהיב לא לנזירה, תיהפך
 רחל׳ה לסכנה. מקום שאין התברר מהרד,

צר ללמוד כדי הכל, בסך במינזר, מבקרת
הנזירות. אחת מסי פתית

השבוו* בדיחת
הישר המפיץ הירשנזץ, יום(? מספר

 את המתאר קאנזפף, מיין הסרט של אלי
 גרמנים ״שני הנאצים: של ומפלתם עלייתם
 מיין בסרס שחזו אחרי מהקולנוע, יוצאים

 איך ״נו, חברו: את האחד שואל קאמפף.
 לך,״ אומר ״אני הסרט?״ בעיניך חן מצא

 הרקה בעיני חן מצא ״הספר השני, משיב
יותר.״

וושבוע זס\<ן9
הסטו־ תנועת למשלחת שפירא, משה הפנים, שר •

 הפרשה כצו אלינו נשלחה ״הפרשה הדטוקראמיה: למען דנסים
תביעותינו.״ את להגשים שנוכל מנת על

 שעת- סענת ״העלאת :מלמון יעקב הפרופסור •
עריצות.״ משטר כל של בדוק אמצעי היא לאומית וסכנה חירום
 ״מי מס״ם: במועצת נגבה, קיבוץ הבר וילן, יעקב •

רעיונות?״ למען מכות לספוג מוכנים שלנו שהסטודנטים האמין
הת על בכנסת דיון בעת שופמן, יוסן? חרות, ח״כ •

 התלוננו ״תמיד הסטודנטים: הפגנות בפיזור המשטרה נהגות
להת הנוער התחיל אחת פעם וכאשר הנוער. אדישות על אצלנו
הצבאות.״ את עליו הוציאו — במדינה שמתרחש במה עניין
קרי- על ברוגזו שיטרית, ככור המשטרה, שר •

 מחשבה, של חוט יש אדם ״לכל בכנסת: נאומו בעת אות־ביניים
אחר־כך.״ להמשיך יודע לא הוא באמצע, אותו מפסיקים ואם
 ״הנהלת לעתונות: בהודעה הכטחון, מערכת דובר •

 הבטחון משרד יחידות לכל הורתה הבטחון מערכת של המשק
המזוזות.״ של התקין המצב את לבדוק
כר־יהודה: ישראל העכורה, אחדות ח"פ •
 מאשר — לפיו שינהגו אבל טוב כל־כך לא חוק מבכר ״אני
לו.״ יצייתו שלא טוב חוק
 היועץ בין התכתבות בהעברת שנאשם הסירו(?, חי •

 של מקומם ״אם הזה: העולם לידי משטרה, לקציני המשפטי
 ואברהם בן־גוריון עמום הכללי המפקח סגני כמו חשודים
 מקומי הרי 4(6 לשכה ובראש תל־אביב משטרת בראש זלינגר

בבית־הסוהר.״ שלי

19י222 אזה העולם


